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  السابع  األسبوع

اظھار  - المعلومات اتلوح اظھارو اطارات عرض المعلومات - انشاء ملف جدید - التعرف على شریط االدوات

  . التراجع عن اكثر من امر واحد - تغییر مقیاس حقل العمل - تغییر حجم الصورة - اداة القطع - الشبكة

 

 :التعرف على شریط االدوات -

 
المؤشر على االداة یضھر اسمھا ورمزھاالحظ انھ عند وضع   

 

 

الحرف امام اسم االداة یمكنك من اختیار االداة 
 بواسطة لوحة المفاتیح

 وللتنقل بین اداة واداة متشابھھ في الرمز اضغط
SHIFT ورمز االداة. 

 تحدید مستطیل -1
 تحدید بیضاوي -2

 تحدید صف واحد -3
 تحدید عمود واحد -4

او االقتصاصاداة القطع  -5  

A 

 تحدید حر -1
 تحدید مضلع -2

 تحدید مغناطیسي -3
B 

 الختم المطاطي -1
 C ختم النقش -2

 فرشاة المحفوظات -1
 D فرشاة النقش -2

 ممحاة -1
 ممحاة بدون لون -2

 ممحاة من لون معین -3
E 

 قلم الرصاص -1
 F الخط -2

 تنعیم -1
 توضیح -2

 اصبع -3
G 

 انقاص الكثافة -1
 الحرق -2

 االسفنجة -3
H 

 القلم -1
 قلم مغناطیسي -2

 قلم حر -3
(+) اضافة نقطة ارساء -4

(-) حذف نقطة ارساء -5
 تحدید مباشر -6
تحویل نقطة -7

I 
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 النص -1
 قناع النص -2
 نص رأسي -3

 قناع النص الرأسي -4

J 

 التدرج الخطي -1
 التدرج القطري -2
 التدرج الزاوي -3
 التدرج الماسي -4
التدرج العكسي-5

K 

 القطارة او الشافطة -1
 L تحلیل االلوان -2

  

 
 
 
 

 انشاء ملف جدید -
 جدید --ملف 

FILE-- NEW 

الختیار اسم الملف -1
لتحدید طول وعرض الملف -2

الصورهالختیار دقة الوضوح في  -3
(اذا كانت عرض ویب 72 )

(للطباعة والنشر 250-300)
والبد ان تكون باالنش

اختیار صیغة االلوان -4
RGB الوان الشاشھ للعرض باالنترنت والویب

CMYK تسمى الوان الفرز للنشر والطباعھ
لون الخلفیة -5
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 عرض المعلومات -
 المعلومات اتلوح اظھار –اطارات 

WINDOW ---SHOW INFO 

 

RGB عرض الوان الشاشھ -1
CMYK عرض الوان الطباعھ -2

عرض نقطتي التقاء الطول بالعرض -3
عرض مقاس الطول والعرض -4

 

 
 

 

.. لتكوین الدالئل لجعل التصمیم والعمل اكثر تنظیما 
اشر بالفاره على المسطره واضغط على الزر االیسر 

خط ازرق وھذه واسحب من المسطره سوف یخرج 
تعتبر الدالئل وألخفائھا او تغییر مكان الدالھ اضغط 
واشر على الدالھ واسحبھا مع  CTRL زر التحكم

 الضغط على الزر

 

 
 

 

 

 ھار شبكة غیر مطبوعھظا -
 اظھار الشبكة -- عرض 

VIEW-- SHOW GRID  
 لتنظیم العمل والتصمیم

 

 
 

 اداة القطع -
 ENTER المنطقھ المراد الحفاظ علیھا واضغط انتراختر اداة القطع وحدد   
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===> 

 

 

 
 

 
 تغییر حجم الصورة -

 حجم الصورة ---صورة 
IMAGE-- IMAGE SIZE 

لتغییر العرض واالرتفاع بالبیكسل -1
لتغییر العرض واالرتفاع بالمقاس  -2

الذي اخترتھ
لتغییر دقة الوضوح -3

سوف یتم الخیار االول بالتأشیر علیھ  -4
تغییر

العرض واالرتفاع بالتناسب الطردي كل 
مازاد العرض زاد االرتفاع

الخیار الثاني بعد ازالة التأشیر عنھ یتم 
تغییر الحجم مع الدقة

بالتناسب العكسي كلما زادت الدقة صغر 
الحجم
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 تغییر مقیاس حقل العمل -
 مقاس حجم العمل ---صورة 

IMAGE---CANVAS IMAGE 

 

 اعمل التغییرات التي ترید حصول مساحة اضافیة وحدد اذا اردت
تابع الصورة التالیة( المساحھ من اي جھھ  ) 
 
 
 

 
 التراجع عن اكثر من امر واحد -

 اظھار السیره ---اطارات 
WINDOW--- HISTORY 

 

انشاء مستند جدید من الحالھ الحالیھ اي اخر  -1
عمل قمت بھ

مثال بعد اكثر ( لقطة جدیده الكثر من حالھ انشاء  -2
من تعدیل اضغط النشاء

( لقطة جدیده لعمل مقارنات للصورة قبل وبعد
. لحذف الحالة المؤشر علیھا -3

اضغط على المثلث المبین في الصوره واختر  -4
خیارات السیرة

 

 لتغییر عدد مرات التراجع
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